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Modułowe Komory
Chłodnicze i Mroźnicze

1

Modułowy system komór chłodniczych i mroźniczych
marki Reca Cold oparty jest na płytach z rdzeniem z pianki
poliuretanowej. Płyty połączone są ze sobą za pomocą
zamków szybkiego montażu typu camlock.

KOMORY CHŁODNICZE
0oC do +10oC
KOMORY MROŹNICZE
-25oC do 0oC
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Dzięki takiemu rozwiązaniu montaż i
demontaż komory, a także jej przenoszenie,
to zadania łatwe i niezajmujące dużo czasu.
Rozbudowa komór możliwa jest poprzez
dokładanie kolejnych modułów. Prostota
montażu minimalizuje koszty pracy – może
być z powodzeniem wykonany przez dwie
osoby.
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Modułowe Komory
Chłodnicze i Mroźnicze

1

Komory produkowane w naszym systemie charakteryzują
się znakomitą izolacyjnością cieplną oraz wysoką estetyką
wykończenia.

Dostępne moduły

SZEROKOŚĆ KOMORY
dowolna kombinacja modułowa
275, 550, 1100 mm

GŁĘBOKOŚĆ KOMORY
max. 3500 mm

WYSOKOŚĆ KOMORY
max. 3300 mm

recacold.pl
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Wyposażenie Komór
Chłodniczych i Mroźniczych

2

Wyposażenie komory dobierane jest w sposób indywidualny,
z uwzględnieniem maksymalizacji i ekonomii pracy, co
przekłada się na oszczędność w eksploatacji urządzenia.

Komory Reca Cold odznaczają się wysoką estetyką
wykończenia, a przy tym zapewniają znakomitą
izolacyjność cieplną.
4
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Szczegóły techniczne budowy
komór chłodniczych i mroźniczych

3

Panel ścienny i sufitowy:
•
•
•
•
•

komory chłodnicze - panel o gr. 80mm
komory mroźnicze - panel o gr. 100mm
wykonany ze stali obustronnie ocynkowanej pokrytej
lakierem poliestrowym o grubości 25 μm: ral 9002
izolowany pianą poliuretanową o gęstości 40 kg/m3
wyposażony w zamki hakowe

Panel podłogowy:
•
•
•

od strony zew. wykonany ze stali obustronnie
ocynkowanej pokrytej lakierem poliestrowym o
grubości 25 μm: ral 9002
od strony wew. wykonany ze sklejki wodoodpornej
przygotowanej do montażu blachy aluminiowej
ryflowanej (w zestawie)
izolowany pianą poliuretanową o gęstości 40 kg/m3

Opcje dodatkowe:
•
•
•
•
•
•

inne kolory z palety ral
foodsafe - powłoka o grubości 150μm, chemicznie
obojętna, do zastosowań wewnętrznych i kontaktu z
żywnością
stal nierdzewna gładka
stal nierdzewna mazerowana
niestandardowa powłoka w opcji z jednej lub z
obydwu stron
komora bez podłogi
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Szczegóły techniczne budowy
komór chłodniczych i mroźniczych

3

Drzwi:
•
•
•
•
•
•

wykonane ze stali obustronnie ocynkowanej pokrytej lakierem poliestrowym o grubości 25μm w
kolorze ral 9002
zamek bezpieczny na klucz renomowanej francuskiej firmy fermod
zawiasy unoszące skrzydło drzwiowe podczas otwierania firmy stuv
izolowane pianą poliuretanową o gęstości 40 kg/m3
futryna jako element panela ściennego
wyposażone w przewód grzewczy w komorach mroźniczych

Płat drzwiowy:
•
•
•
•
•

grubość (rodzaj komory)
wykonany ze stali obustronnie ocynkowanej
pokrytej lakierem poliestrowym o grubości 25μm w
kolorze ral 9002
izolowany pianą poliuretanową o gęstości 40 kg/m3
wyposażony w uszczelkę obwodową - uszczelniającą
styk płata drzwiowego z futryną
wyposażony w uszczelkę dolną - uszczelniającą styk
płata drzwiowego z progiem lub podłogą

Okucia:
•
•
•

zamek bezpieczny na klucz renomowanej francuskiej
firmy fermod
zawiasy unoszące skrzydło drzwiowe podczas
otwierania renomowanej niemieckiej firmy stuv
ułatwiające regulację drzwi bez konieczności ich
demontażu

Światło drzwi (S)
Światło drzwi (S)

Max. wymiar montażowy (S+200)
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Opcje kolorystyczne

4

Specyfikacja techniczna powłoki
lakierniczej komór i drzwi
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Chłodnice stosowane w komorach
mroźniczych i chłodniczych

5

■■NOWOCZESNE
■■WYDAJNE
■■NIEZAWODNE
■■DOBIERANE
INDYWIDUALNIE

Szeroki zakres konfiguracji chłodnic w zależności od indywidualnych
preferencji klienta oraz wymagań funkcjonalnych urządzenia.
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Szeroki wybór agregatów
chłodniczych i mroźniczych

6

Rodzaje agregatów typu Split
Agregat iCOOL
Agregat skraplający w obudowie
wyposażony w sprężarkę inwertorową,
nowoczesne rozwiązanie umożliwiające
ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

Agregat Silent
Chłodnicze agregaty skraplające SILENT
przeznaczone są do automatycznej pracy
w komorach chłodniczych, meblach
chłodniczych, urządzeniach do schładzania
cieczy oraz w innych urządzeniach,
których parametry pracy odpowiadają
charakterystyce agregatu.

Agregat BASICLine
Agregaty skraplające, przystosowane
są do pracy z odpowiednim czynnikiem
chłodniczym. Dla serii A - R134a, dla serii B
- R404A - jednak jest możliwość dobierania
czynników z dostępnego zakresu.

recacold.pl
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Szeroki wybór agregatów
chłodniczych i mroźniczych

6

Agregaty skraplające typu Split iCOOL
Chłodnicze agregaty skraplające iCOOL przeznaczone
są do automatycznej pracy w komorach chłodniczych,
meblach chłodniczych, urządzeniach do schładzania cieczy,
oraz w innych urządzeniach, których parametry pracy
odpowiadają charakterystyce agregatu. Agregaty skraplające
przystosowane są do pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy
HFC. Dozwolone czynniki dla poszczególnych agregatów
wskazują tabele wydajności zawarte w broszurze technicznej.
Nie można ich napełniać przy parametrach wykraczających
poza zakres pracy, jest to niedopuszczalne i prowadzi do
uszkodzenia urządzenia oraz utraty praw gwarancyjnych.

DOSTĘPNE CZYNNIKI CHŁODZĄCE DLA AGREGATÓW
Rodzaj czynnika

R404A

R134a

R407C

Rysunki urządzeń seria iCOOL

iCOOL 4.5 HP

10
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R407F

Szeroki wybór agregatów
chłodniczych i mroźniczych

6

Rysunki urządzeń seria iCOOL

iCOOL 10 HP

iCOOL 10 LP, 15 MHP
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Szeroki wybór agregatów
chłodniczych i mroźniczych

6

Rysunki urządzeń seria iCOOL

iCOOL 17HP, 21 HP, 24D MHP

iCOOL 17LP, 26D HP,
29D MHP
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Szeroki wybór agregatów
chłodniczych i mroźniczych

6

Agregaty skraplające typu Split SILENT
Chłodnicze agregaty skraplające SILENT
przeznaczone są do automatycznej pracy w
komorach chłodniczych, meblach chłodniczych,
urządzeniach do schładzania cieczy oraz
w innych urządzeniach, których parametry
pracy odpowiadają charakterystyce agregatu.
Agregaty skraplające przystosowane są do
pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy
HFC. Dozwolone czynniki dla poszczególnych
agregatów wskazują tabele wydajności zawarte w
broszurze technicznej.
• sprężarka hermetyczna Bristol lub Panasonic lub tandem sprężarek
Panasonic wyposażone w grzałkę karteru oleju
• skraplacz powietrzny
• wentylatory EC z regulatorem prędkości obrotowej
• zawór odcinający na linii ssawnej
• otulina na rurociągu ssawnym
• zbiornik cieczy z zaworem odcinającym na wyjściu
• zawór bezpieczeństwa
• linia cieczowa zawierająca: filtr cieczowy, wziernik z indykatorem wilgoci,
zawór odcinający
• zaworki serwisowe
• presostaty HP/LP z auto resetem - zabezpieczenie sprężarki
• presostat LP – tryb awaryjny pracy agregatu (opcjonalnie)
• wygłuszona obudowa

DOSTĘPNE CZYNNIKI CHŁODZĄCE DLA AGREGATÓW
Rodzaj czynnika

R404A

R134a

R407C

R407F

recacold.pl
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Szeroki wybór agregatów
chłodniczych i mroźniczych

6

Rysunki urządzeń seria SILENT
SAPTXB-4, SAPTXB-6

SAPTXSs-7, SAPTXSs-8.5
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Szeroki wybór agregatów
chłodniczych i mroźniczych

6

Rysunki urządzeń seria SILENT
SAPTXSs-10, SAPTXSs-13.5, SAPTXSs-14.5

SAPTXSs-18, SAPTXSs-22

recacold.pl

15

Szeroki wybór agregatów
chłodniczych i mroźniczych

6

Agregaty skraplające typu Split BASICLine

Chłodnicze agregaty skraplające BASICLine przeznaczone są
do automatycznej pracy w komorach chłodniczych, meblach
chłodniczych, urządzeniach do schładzania cieczy, oraz w
innych urządzeniach, których parametry pracy odpowiadają
charakterystyce agregatu.
sprężarka hermetyczna GMCC, Embraco, Bristol lub Panasonic
skraplacz powietrzny
wentylatory AC.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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zawór odcinający na linii ssawnej
otulina na rurociągu ssawnym
zbiornik cieczy z zaworem odcinającym
zaworki serwisowe
presostaty HP/LP z automatycznym resetem- zabezpieczenie sprężarki
separator ssawny (agregaty Panasonic)
układ odciążenia rozruchu
wentylator EC (opcjonalnie)
regulator obrotów (opcjonalnie)
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Szeroki wybór agregatów
chłodniczych i mroźniczych

6

Rysunki urządzeń seria BASICLine
BASICLine GXX & EXX

BASICLine GXX & PXX
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Szeroki wybór agregatów
chłodniczych i mroźniczych

7

Agregaty typu Monoblok - SUFITOWE
Monobloki sufitowe to kompletne systemy chłodnicze zaprojektowane do montażu
sufitowego w komorach chłodniczych. Zapewniają łatwość instalacji oraz wysokie
standardy jakości. Gwarantujemy naszym klientom innowacyjny i zaawansowany
produkt, który jest prosty w użyciu dzięki redukcji czasu instalacji.

Monobloki składają się z:
•
•
•
•
•
•
•

Elektrycznego panelu kontrolnego
zintegrowanego z monoblokiem z
autonomicznym przełącznikiem ON / OFF
Zdalnego panelu sterowania (do ustalenia ?),
do wyboru przez klienta, w pobliżu drzwi do
chłodni
Parownika z rozmrażaniem elektrycznym o
zmiennej częstotliwości
Bezpośredniego odprowadzania skroplin
Oporowego przewodu zasilającego drzwi komór
Mikroprzełącznika wentylatora drzwi komór
chłodniczych
Oświetlenia (lampa i lampa sufitowa)

Zalety monobloków:
•
•
•
•
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Łatwy i szybki w instalacji
Minimalizacja pracy i cięcia paneli chłodniczych
Wykonanie osłony tak, aby umożliwić łatwy i szybki dostęp w celu konserwacji
Oszczędzanie energii; urządzenie jest zoptymalizowane w celu uzyskania możliwie najlepszego
stosunku wydajności do zużycia energii
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Szeroki wybór agregatów
chłodniczych i mroźniczych

7

Agregaty typu Monoblok - SUFITOWE
Szczegóły techniczne:
•
•
•
•
•
•

Temperatura dodatnia (-5 ÷ + 5°C) i niska temperatura (-25 ÷ -15°C)
Konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej, pokrycie z
plastyfikowanego metalu, aluminiowa warstwa wewnętrzna
parownika
Metalowa zabudowa pokryta galwanicznie powłoką z tworzywa
sztucznego RAL9010
Hermetyczna sprężarka z zabezpieczeniem termicznym
Wymienniki ciepła wyposażone w rury miedziane i aluminiowe
Silniki wentylatorów o wysokiej wydajności i niskim poziomie
hałasu

Opcje

•
•

Przełącznik ciśnieniowy wentylatora skraplacza.
Cewka parownika pokryta powłoką antykorozyjną.

WYMIARY (mm)
PARAMETRY

A
B
C

A

B

C

D

E

F

G

565 515 360 245 80/100 500 450
565 815 410 245 80/100 500 750
665 815 470 420 80/100 600 750

recacold.pl
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Szeroki wybór agregatów
chłodniczych i mroźniczych

7

Agregaty typu Monoblok - NAŚCIENNE
Linie monobloków naściennych to systemy chłodnicze przeznaczone do montażu w
chłodniach i mroźniach. Zapewniają łatwość instalacji oraz wysokie standardy jakości.
Gwarantujemy naszym klientom innowacyjny, zaawansowany technologicznie produkt.

Monobloki składają się z:
•
•
•
•
•
•

Panelu sterowania z jednostką sterującą i
autonomicznym przełącznikiem ON/OFF
Parownika z odszranianiem elektrycznym o
zmiennej częstotliwości
Zbiornika do zbierania kondensatu w komplecie
z cewką parownika i rurą przelewową
Oporowego przewodu zasilającego drzwi komór
Mikroprzełącznika wentylatora drzwi komór
chłodniczych
Oświetlenia chłodni

Zalety monobloków:
•
•
•
•

20

Łatwy i szybki w instalacji
Minimalizacja pracy i cięcia paneli chłodniczych
Wykonanie osłony tak, aby umożliwić łatwy i szybki dostęp w celu konserwacji
Oszczędzanie energii; urządzenie jest zoptymalizowane w celu uzyskania możliwie najlepszego
stosunku wydajności do zużycia energii

Komory chłodnicze i mroźnicze 2018

Szeroki wybór agregatów
chłodniczych i mroźniczych

7

Agregaty typu Monoblok - NAŚCIENNE
Szczegóły techniczne:
•
•
•
•
•
•

Temperatura dodatnia (-5 ÷ + 5 ° C) i niska temperatura (-25 ÷ -15 °
C)
Konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej, pokrycie z
plastyfikowanego metalu, aluminiowa warstwa wewnętrzna
parownika
Hermetyczna sprężarka z zabezpieczeniem termicznym
Wymienniki ciepła wyposażone w rury miedziane i aluminiowe
Silniki wentylatorów o wysokiej wydajności i niskim poziomie
hałasu
Obwód filtra-osuszacza

Opcje

•
•
•

Przełącznik ciśnieniowy wentylatora skraplacza
Powłoka antykorozyjna cewki parownika
Zawór termostatyczny

PARAMETRY

A
B
C

A

B

C

WYMIARY (mm)

D

E

F

G

700 305 455 245 810 320 445
700 305 755 245 810 320 745
800 420 755 420 1060 400 745
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Opcjonalny system
bezpieczeństwa

8

ALARM „CZŁOWIEK W KOMORZE“
Odpowiadając na potrzeby naszych klientów, wprowadziliśmy w komorach Reca Cold
system bezpieczeństwa – alarm „CZŁOWIEK W KOMORZE”. Dzięki otrzymywanym
uwagom i opiniom dostosowaliśmy nasze urządzenia do tego, aby zwiększały
bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Specyfikacja techniczna:
Zasilanie sieciowe:
Max. zużycie przy zasilaniu z sieci:
Bateria buforowa:
Samodzielność działania:

Moduł poza pokojem:
Charakterystyka akustyczna:
Ostrzeżenie wizualne:
Przycisk awaryjny w pokoju:

Styk pomocniczy:

22
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230 V AC 50 Hz
20 mA
12 VDC Ni-MH 1300 mAh
Pełny czas ładowania: 11 godz.
- Z 230 V AV NIE WYŁĄCZONY
(działa na naładowanej baterii: około 14 godz.)
- Przy włączonym zasilaniu 230V AC:
nieograniczony
Stopień ochrony IP 43
Temperatura pracy -5 - +45oC
Typ: piezoelektryczny
Moc akustyczna 90dB przy 1m
Migająca czerwona dioda LED, 12 V DC
Oświetlenie czerwona dioda LED, 12 V DC
Kontakt NC
Klawiatura o stopniu ochrony IP65
Temperatura pracy: -25 - +70oC
BA ACI (przekaźnik wyłączony z alarmem)

System wspomagania pracy i
kontroli urządzeń

9

REWOLUCYJNY SYSTEM KONTROLI DLA KOMÓR
- zdalny monitoring pracy urządzenia
5 poziomów alarmów:

Nie loguj

Informacja

Ostrzeżenie

Wypadek

Awaria
krytyczna

Historia alarmów:

Lista alarmów:

recacold.pl
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System wspomagania pracy i
kontroli urządzeń

9

REWOLUCYJNY SYSTEM KONTROLI DLA KOMÓR
- zdalny monitoring pracy urządzenia
Histereza parametrów
pracy urządzenia

Graficzny podgląd
parametrów - historia
wykresów i tabel.

Eksport danych

Łatwa konfiguracja alarmów SMS i email

Łatwy podgląd głównych
parametrów pracy

Podgląd danego parametru
w czasie rzeczywistym

•
•
•
•
•
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Podgląd parametrów pracy agregatów
Podgląd parametrów pracy instalacji
Archiwizacja wartości monitorowanych parametrów
Alarmowanie
Zdalna zmiana parametrów

System wspomagania pracy i
kontroli urządzeń

9

REWOLUCYJNY SYSTEM KONTROLI DLA KOMÓR
- zdalny monitoring pracy urządzenia
Podsumowanie i zalety:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komfortowy proces uruchomienia i serwisowania
Pewność poprawności pracy i jakości regulacji temperatury
Optymalizacja pracy instalacji, korekty nastaw
Zdalna diagnostyka
Zwiększenie bezawaryjności i wydajności instalacji
Przewidywanie awarii
Szybki czas reakcji serwisu
Precyzyjne działanie serwisu
Większe zaufanie klientów dzięki niezawodności nowych typów instalacji i
rozwiązań

recacold.pl
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System wspomagania pracy i
kontroli urządzeń

9

DODATKOWE WYPOSAŻENIE - zdalny monitoring pracy urządzenia

•
•
•
•
•
•

Dostęp do danych pracy urządzenia (telefon,
tablet itp.)
Dostęp zdalnego serwisu urządzenia
Podłączenie do sieci internetu istniejącego lub
z ruterem GSM
Indywidualne alarmy informujące o pracy
urządzenia (SMS lub mail)
Możliwość wydruku danych
Kompatybilność z różnego rodzaju
sterownikami

Centrum monitoringu temperatur dla wielu urządzeń

26
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10

Oświetlenie LED

System oświetlenia LED

•
•
•
•
•
•
•

Nowoczesne oświetlenie liniowe wykonane z diod LED
Możliwy jest także montaż do ściany
Barwa emitowanego światła - neutralna (4000K)
Dyfuzor, rozchodzi się pod kątem 120o
Duża wytrzymałość mechaniczna i wysoka jakość
Oprawa przystosowana do montażu zewnętrznego
Oszczędność do 60% energii

Specyfikacja techniczna:
Lumeny:
Napięcie zasilania:
Moc:
Temperatura barwowa:
Barwa światła:
Kąt świecenia:
Trwałość znamionowa:
Współczynnik oddawania barw:
Obudowa:
Stopień ochrony IP:
Certyfikaty:
Możliwość ściemniania:
Gwarancja:
Rozmiar:

1000
AC AC 85-265V ~ 50/60Hz
10 W
4000K
Neutralny biały
120o
50 000h
≥80
PCV
IP65
CE, RoHS, SAA, PSE
Nie
2 lata
300x124x43 mmm

recacold.pl
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Systemowe regały do komór
chłodniczych i mroźniczych

11

REGAŁY DO KOMÓR
• Regały w 100% wyprodukowane w Polsce
• Lekka konstrukcja regału - łatwe
przenoszenie i przestawianie
• Montaż regału bez użycia narzędzi

REGAŁY SĄ DOBIERANE
INDYWIDUALNIE POD WYMIARY
KOMORY I POTRZEBY KLIENTA

Przy zakupie komory
wyposażenie w
regały GRATIS*!
*do 1000zł ceny katalogowej

28
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REGAŁY DO KOMÓR
Szkielet regałów wykonany jest z wysokiej jakości profili
aluminiowych anodowanych, grubość powłoki anody
15-20 μm. Dzięki temu nasze regały charakteryzują:
• Solidna konstrukcja – precyzyjnie dopasowane
elementy zapewniają maksymalną stabilność regału
• Łatwość w utrzymaniu czystości
• Całkowita odporność na korozję – umożliwia
stosowanie naszych regałów w gastronomii: w
komorach chłodniczych i mroźniczych – wszędzie
tam, gdzie wilgoć styka się z powierzchnią regału i
występuje zróżnicowane środowisko pH
• Różne wysokości podpór – wysokość podpory
regału w 3 opcjach: standardowa 1750 mm oraz
dwie poza standardem: 1300 mm i 2000 mm
• Elastyczna i dopasowana długość regału – 11
różnych długości półek: od 670 mm do 1670 mm
• Możliwość przestawiania półek co 150 mm –
maksymalna liczba półek przy standardowej
wysokości to 11 poziomów

Blaty regałów można myć
w zmywarkach co zwiększa
możliwości chigieniczne
recacold.pl

29

Nasze marki
HASPOL
Naszą misją jest tworzenie funkcjonalnych i ergonomicznych rozwiązań, wysokiej jakości urządzeń
oraz konceptów do gastronomii sektora Fast Food.

Projektujemy, tworzymy i dostarczamy koncepty dla restauracji typu
Fast Food. Koncentrujemy się na wizji naszych klientów w oparciu
o naszą wiedzę i doświadczenie. Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta, dzięki jakości produktów i skutecznym rozwiązaniom.

www.instanco.com

HASPOL
Marka Haspol działa od 1950 r., a produkty, które oferujemy cechują się
przede wszystkim wysoką jakością oraz ergonomią pracy. Haspol dostarcza
wyroby klasy ekonomicznej. Specjalizuje się w meblach technologicznych i
urządzeń chłodniczych. Jesteśmy także producentem blatów i akcesoriów
ze stali nierdzewnej przeznaczonych dla kuchni domowych oraz półprofesjonalnych.

www.haspol.eu
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ROZDZIELNIA
KELNERSKA
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Stanowisko LIVE COOKING

www.parima.pl

WINDA CZYSTA

G9
DORA METAL

H3

Jest kreatywną pracownią projektową, która kompleksowo zajmuje
się projektowaniem lokali gastronomicznych. Potrafimy dostosować
indywidualną wizdję lokalu klienta do pozytywnej opinii Sanepidu,
polskiego prawa, przepisów BHP i systemu HACCP. Kładziemy duży
nacisk na praktyczność i komfort pracy podczas projektowania
przestrzeni lokalu.
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Producent
Instanco Sp. z o.o.
ul.Dąbrowskiego 439B
60-451 Poznań
NIP 782-259-19-47
Kontakt
biuro@recacold.pl
+48 500 217 233

Należymy do Grupy Dora Metal

